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الشريعان افتتح محطة التحويل الرئيسية في الصليبية بقدرة 400 كيلوڤولت
دارين العلي

أكد وزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الشريعان ان تشكيل جلنة محايدة 
ملش����روع محطة حتوي����ل الزور 
الشمالية كان بهدف اجراء دراسة 
تقييمية مل����ا مت املوافقة عليه من 
قبل اللجنة السابقة، مشددا على ان 
توصيات هذه اللجنة ستنفذ حتى 

لو اختلفت مع اللجنة السابقة.
وأش����ار على هام����ش رعايته 
افتتاح محطة التحويل الرئيسية 
في منطقة الصليبية، الى ان اعضاء 
اللجن����ة احملايدة ه����م من خارج 
الوزارة مم����ن لهم العلم والدراية 
الكافية باملناقصات واملش����اريع، 
مشيرا الى ان توصياتها ستكون 
نافذة وان اختلفت مع رأي اللجنة 

الفنية األولى.
وأكد أن أهمية محطة الزور في 
استخدامها لتصدير الطاقة الزائدة 
من خالل الربط اخلليجي، متمنيا 
إجناز هذا املش����روع ف����ي الوقت 
احملدد ف����ي 2012 الفتا الى أن أمر 
اختيار الش����ركة املنفذة امر تابع 
للجنة املناقصات وان كانت جميع 
الشركات هي من الشركات الكبرى 

ولها باع طويل في هذا العمل.
وقال د.الشريعان في كلمة له 
خالل االفتتاح ان احملطة اجلديدة 
متثل اهمية كبرى وتعتبر األولى 
التي يتم بها نقل الطاقة الكهربائية 
بجهد 400 كيلوڤولت املتولدة من 
محطة توليد الصبية، حيث يتم 
نق����ل الطاقة ال����ى كل من محطة 
الفنطاس ومحطة اجلابرية 400 
كيلوڤولت حتت االنشاء وتعتبر 

املعدات التي تعمل على حماية تدفق 
الكهرباء والتحكم فيها.

الثالث  ارتباط احملطات  وأكد 
الت����ي أحيل عق����د إنش����ائها في 
الصليبية والفنطاس واجلابرية 
الى ش����ركة »ايه.بي.بي«، والتي 
تعمل بجهد 400/300 كيلوڤولت 
م����ع محطة الرب����ط الكويتية مع 
الشبكة اخلليجية، وستسهم هذه 
احملطات ف����ي نقل 1500 ميغاوات 
من الكهرب����اء إضافية من محطة 
الصبية لتوليد الطاقة الكهربائية 
التي يجري العمل على إنشائها في 

الوقت احلالي.
وأوضح ان التعاقد مع شركة 
»ايه.بي.بي« كان لتصميم وتوريد 
وتركيب وفحص وتسليم احملطات 
الثالث، والتي ينتظر أن تسهم في 
زيادة جهد نقل الطاقة في الكويت 
إل����ى 400 كيلوڤولت،  م����ن 300 
وستساعد زيادة اجلهد في تقوية 
الشبكة وزيادة طاقتها لتلبية الطلب 
املتزايد عل����ى الطاقة الكهربائية. 
وكان����ت »ايه.بي.بي« قد حصلت 
على عقد بقيمة تقارب 45 مليون 
دوالر من وزارة الكهرباء واملاء في 
الثالث.  الكويت إلنشاء احملطات 
وكانت مدة إجناز محطة الصليبية 
20 ش����هرا وفق العقد املبرم، أما 
احملطتان األخري����ان فيتوقع أن 
يتم تشغيل إحداهما بعد شهرين 
واألخرى بعد أربعة أشهر، ويعني 
ذلك أن تش����غيل احملطات الثالث 
س����يبدأ قبل موسم الصيف الذي 
تسجل فيه أعلى معدالت استهالك 

للطاقة الكهربائية.

محطات التحويل الثالث هذه مع 
الفائق اخلاصة  مغذيات الضغط 
بها النواة األولى لش����بكة اجلهد 
الفائ����ق 400 كيلوڤولت لش����بكة 
الكوي����ت، موضح����ا أن احملط����ة 
تعتبر أحد اإلجنازات الرئيس����ية 
ف����ي خطة احلكوم����ة الرامية الى 
توفير الطاقة الكهربائية للمناطق 
السكنية اجلديدة وملشاريع التنمية 
الالزمة للتوسع العمراني وحتقيق 
املش����اريع الطموحة للدولة علما 
بأن الوزارة قامت بتوقيع العديد 
من العقود منذ تشكيل احلكومة 

قدرة احملطة تكمن في تزويد 50 
الف منزل بالطاقة.

ولفت الى انه مت بناء نفق حتت 
األرض بطول 200 متر لربط احملطة 
اجلديدة بالقدمية من خالل قضبان 
نحاسية معزولة الفتا الى ان هذه 
احملطة ضم����ن 3 محطات وقعت 
الوزارة عقوده����ا في 2009 وملدة 
عامني وهي اجلابرية والفنطاس 
والصليبية مبينا ان فريقا دوليا 
ضخما من مهندس����ني وعمال من 
الكويت واملانيا والسويد وبلدان 
اخرى شاركوا في انشاء وتشغيل 

إنشاء محطة الفنطاس واجلابرية 
حس����ب اجلدول الزمني الذي مت 

االتفاق عليه مع الوزارة.
ولف����ت إلى أنه م����ن املكونات 
املهمة في احملطات الثالث املفاتيح 
املعزولة بالغاز، وأنظمة مساعدة 
منخفضة اجلهد، ومعدات حماية 
الش����بكة ومعدات التحكم، وأكبر 
محوالت للطاق����ة الكهربائية يتم 
تركيبه����ا وتش����غيلها في منطقة 
اخلليج، وستضم كل محطة محوال 
للكهرباء وزنه 703 أطنان يعمل 
بقوة 750 م.ف.أ، ومبس����تويات 

احلالية ونتطل����ع لقطف ثمارها 
واجناز هذه املشاريع طبقا ملا هو 

مخطط له في خطة التنمية.
بدوره، قال مدير قطاع انظمة 
القوى في املانيا راينر براوكسيب 
ان احملطة تتضمن 4 محوالت قدرة 
كل واحد منه����ا 750 م.ف.أ بزنة 
400 طن، مشيرا الى مراعاة جميع 
احتياطات األمن والس����المة اثناء 
نقل هذه احملوالت من املصنع الى 
املوقع، الفتا الى اس����تيراد جميع 
املعدات املس����تخدمة في املشروع 
من املانيا والس����ويد الفتا الى ان 

املعدات الكهربائية اخلاصة مبحطة 
حتويل الصليبية.

وقال مدي����ر »ايه.بي.بي« في 
الكوي����ت ريتش����ارد ليدغارد انه 
كان لدى وزارة الكهرباء واملاء في 
الكويت الرؤية إلنشاء هذه احملطات 
الثالث للوفاء باالحتياجات املتزايدة 
من الطاق����ة في الكويت، وقد كان 
الوقت ال����ذي طلب فيه منا إجناز 
هذه احملطات ضيقا للغاية، غير أننا 
متكنا من إجناز العمل في محطة 
الصليبية ف����ي الوقت احملدد، في 
الوقت الذي يسير فيه العمل في 

للجهد 33/300/400 كيلوڤولت.
وأضاف ليدغارد: ان مقدرتنا 
على استكمال العمل في أول محطة 
وهي محطة الصليبية في الوقت 
احملدد ش����هادة على عالقة »ايه.

بي.بي« مع وزارة الكهرباء واملاء في 
الكويت، فقد كان مهندسو وإداريو 
الوزارة على أهبة االستعداد دائما 
ملد يد العون واملساندة ملوظفينا.
الكهرباء  وأوضح أن محطات 
من املكونات الرئيسية في شبكات 
الكهرباء تقوم بتسهيل نقل وتوزيع 
الكهرباء بكفاءة، وتتضمن احملطات 

تعتبر أحد اإلنجازات الرئيسية في خطة الحكومة لتوفير الطاقة الكهربائية للمناطق الجديدة

توصيات اللجنة المحايدة لتقييم مناقصة محطة تحويل الزور الش�مالية نافذة ولو اختلفت مع سابقتها
د. بدر الشريعان يزيح الستار إيذانا بافتتاح محطة حتويل الصليبية

)كرم ذياب(بعض الطالب ينشدون أغاني وطنية الطالب حمد فيصل الكندري يلقي كلمته

حمد الكندري متحدثا  إلى الزميلة بيان عاكوم

الطالب حمد الزميع

جانب من جمهور احلفل

)سعود سالم(د. الشريعان متوسطا عددا من احلضور خالل تفقدهم احملطة

طالب »اإلبداع األميركية« أبدعوا في حب الوطن

بيان عاكوم
»انتي العن���وان وأحلى األوطان ف���ي نظري.. حبك 
مطب���وع فيني ومزروع من صغ���ري.. نحنا بلدنا مثل 
الروح فينا تعيش« بهذه الكلمات تغنى طالب أكادميية 
االبداع االميركية في احتفال نظمته ادارة املدرسة للمرحلة 

الثانوية ظهر امس.
وكان قد بدأ االحتفال بكلمة ملش���رف عام املدرس���ة 
جيرترود جوميز والتي اكدت على ان الهدف من مشاركة 
الطالب في هذه املناسبة هو تعزيز الوالء الوطني وغرس 

احلب للوطن والوالء له.
وحتدثت جوميز عن جتربتها في الكويت ومالمستها 

لطيبة وكرم شعبها.
ومن ثم القى رئيس مجلس الطلبة حمد الزميع كلمته 
الت���ي قال فيها: لم يحصل ألم���ة ان تخلصت من محتل 
غاشم كان ينوي مسحها من خارطة التاريخ في بضعة 
شهور، مشيرا الى انه من حق كل كويتي ان يفرح ويتذكر 
تلك املرحلة الن حب الوطن أغلى وأقوى من كل منطق، 
مؤكدا ان ذاكرة الكويت ال ميكن ان تتآكل مهما مر عليها 

الزمن او عصفت بها االحداث.
تضمن احلفل العديد من الفقرات التي متحورت حول 
»الكوي���ت« وتاريخها حيث قدم اح���د الطالب نبذة عن 
التاري���خ الكويتي خصوصا خالل فت���رة الغزو وكيف 

جتسدت عندها الوحدة الوطنية بحيث اصبحت الكويت 
هي القبيلة واملنطقة بعيدا عن اي اعتبار آخر.

ومن ثم قدم الطالب حمد فيصل الكندري فقرة حتت 
عنوان »كيف نحب الكويت؟« والتي قال فيها ان البعض 
يحب الكويت بطريقة خاطئة كتشويه جدرانها واهدار 
ارواح الش���باب، مش���يرا الى ان حب الكويت يكون عن 
طري���ق االقتداء برجالها الذين بذل���وا الغالي والنفيس 
الج���ل الوطن وعلى اجليل املقبل ان يبني على ما بنوه 

وان يردوا اجلميل لهذا الوطن.
وفي ختام احلفل قدم الطالب فقرات غنائية وطنية 

من وحي املناسبة.

»حماية البيئة«: محمية سمكية في الجزر الجنوبيةخالل احتفال نظمته المدرسة بمناسبة العيد الوطني

»الزراعة« تبحث زيادة التعاون مع »الفاو«

دارين العلي
اعلن رئيس اجلمعية الكويتي����ة حلماية البيئة 
محمد االحمد عن عزم فريق الغوص التابع للجمعية 
على انزال محمية سمكية ومرجانية في احدى اجلزر 

اجلنوبية للبالد قريبا.
واضاف االحمد في تصريح صحافي له امس أن هذا 
املشروع يأتي كمشاركة من اجلمعية في االحتفاالت 
الوطني����ة التي تعيش����ها البالد حالي����ا موضحا ان 
املستعمرة املزمع انشاؤها قريبا سيطلق عليها اسم 
مستعمرة قاروة الوطنية، الفتا الى ان تسميتها بهذا 
املسمى ترجع الى كون ان جزيرة قاروة اول جزيرة 

حتررت من الغزو العراقي.
وأوضح ان انشاء احملمية س����يتم بالتعاون مع 
احدى املنظمات الدولية املعنية بهذا الشأن بعد ان مت 
اجراء دراسات بيئية واخذ عينات من منطقة انشاء 
املستعمرة لضمان بيئة مناسبة لنجاح هذا املشروع 
الفتا الى ان شكل احملمية سيقسم الى قسمني األول 
س����يكون على ش����كل خريطة الكويت والثاني على 
شكل 50 نس����بة الى احتفال البالد بعيدها اخلمسني 
لالستقالل. وأكد األحمد ان االحتفاالت الوطنية تكون 
ايضا باملساهمة في احلفاظ على بيئة البالد نظيفة 

من التلوث.

تبحث الهيئة العامة للزراعة بالوقت احلاضر 
امكانيات التوسع في االستفادة من املعونة الفنية 
والتقنية التي تقدمها منظمة االغذية والزراعة لالمم 

املتحدة )الفاو( للدول االعضاء باملنظمة.
هذا وقد بحث رئيس الهيئة م.جاسم البدر مع 
مدير عام منظمة الفاو اوجه التعاون الفني والتقني 
املتاحة بني الكويت ممثلة بالهيئة ومنظمة الفاو 
التي تسمح باالستفادة من املعونات الفنية والتقنية 
التي تقدمها املنظمة للدول االعضاء السيما ان هيئة 
الزراعة حاليا على اعتاب التنفيذ الفعلي ملشروعات 
االمن الغذائي ضمن اطار خطة التنمية الشاملة وما 
تتطلبه من توافر خلبرات فنية متخصصة وتدريب 
للكوادر الوطنية لتتواكب مع احدث النظم التقنية 
العاملية احلديثة واش���ارت الهيئة الى ان الكويت 
حريصة على تفعيل االستفادة من عضويتها باملنظمة 
حي���ث انها عضو فاعل بها وتقوم بس���داد جميع 
املستحقات واالش���تراكات السنوية للمنظمة مما 
يسمح باالستفادة من خبرات املنظمة وخدماتها التي 

تقدمها في اطار املعونات الفنية والتقنية وتدريب 
الكوادر الوطني���ة، وتفعيل العديد من االتفاقيات 
التقنية املبرمة مع املنظمة في شتى املجاالت الزراعية 

النباتية واحليوانية والسمكية.
هذا ويبحث البدر في اعادة هيكلة وتوس���يع 
مكتب متثيل الكويت لدى »الفاو« في مقره بروما 
ودعمه بكوادر وطنية جديدة مؤهلة للعمل الزراعي 
والديبلوماسي الستيعاب متطلبات املرحلة الراهنة 
للتنمية ومواصلة االنتهاء من التنس���يق املباشر 

مع املنظمة.
وعلى صعيد متصل يبحث البدر حاليا في العديد 
من مشروعات التعاون التقني واالتفاقيات الزراعية 
املتخصصة التي عرضت عليه من قبل مدير عام 
املنظمة وما تتطلبه من توافر خبرات فنية وطنية 
مبكتب روما للمتابعة واملشاركة الفاعلة في مختلف 
املجموعات الدولية املنبثقة عن منظمة الفاو لتفعيل 
دور الكويت واستفادتها من العروض واملساعدات 

التي تقدم للدول النامية من قبل املنظمة.
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